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Tyrnävän kunta/terveyspalvelut
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kolmansia
koronarokoteannoksia aletaan tarjota alle 60 vuotta täyttäneille 4–
6 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen.
Ryhmille, joille THL on jo aiemmin suositellut kolmansia
rokoteannoksia, suositellaan tehosteannoksia niin ikään 3–4
kuukautta toisen annoksen jälkeen.
Näihin ryhmiin kuuluvat muun muassa 60 vuotta täyttäneet, aiemmin
määritellyt riskiryhmät, lyhyellä annosvälillä rokotetut, koronapotilaita
hoitava ja muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö. Voimakkaasti
immuunipuutteisille kolmatta annosta suositellaan aiempaan tapaan 2
kuukautta toisen annoksen jälkeen.
Suositus kolmansista annoksista koskee myös alle 30-vuotiaita miehiä,
joille kolmantena rokoteannoksena annetaan BioNTech-Pfizerin
Comirnaty-rokotetta.
Koronatartuntojen ja vakavien tautitapausten ehkäisemiseksi
on edelleen kaikkein tärkeintä, että ihmiset ottaisivat
ensimmäiset kaksi koronarokoteannosta.
THL on ohjeistanut käytettäväksi kolmansiin annoksiin ensisijaisesti
samaa valmistetta kuin toiselle annokselle. Rokotteiden riittävyyden
takaamiseksi ohjeistukseen joudutaan kuitenkin tekemään muutos,
jolloin osa Comirnaty-rokotteen toisena annoksena saaneista saavat
Modernan Spikevax-rokotteen kolmannella rokotuskerralla. Modernan
Spikevax-rokotetta tarjotaan kaikille muille paitsi alle 30-vuotiaille
miehille.
Maailmalta kertyneen kokemuksen perusteella Comirnaty- ja Spikevaxrokotteiden ristiin käyttö on ollut turvallista ja suoja on muodostunut
vähintään yhtä hyväksi kuin vain yhtä rokotevalmistetta saaneilla.
Odotetusta poikkeavia vakavia haittavaikutuksia ei ole havaittu, kun
rokotussarjaa on jatkettu toisella valmisteella.
5–11-vuotiaiden rokotukset aloitetaan Tyrnävällä tammikuussa 2022.
5-11 vuotiaiden rokotuksista tiedotetaan erikseen.
Lisätietoa THL sivulta:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat
https://thl.fi/fi/-/thl-suosittelee-kolmannen-koronarokoteannoksen-valin-lyhentamistariskiryhmille-kolmas-annos-voidaan-tarjota-3-4-kuukauden-rokotusvalilla?redirect=%2Ffi%2F
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Voit varata ajan kolmanteen koronarokotukseen
verkossa (sähköinen ajanvaraus) tai soittamalla
(rokotusnumero puh. 050 316 8798)
• 60-vuotta täyttänyt sekä riskiryhmään
kuuluva, kun 2. annoksesta on kulunut
vähintään 3 kk
• alle 60-vuotias, kun 2. annoksesta on
kulunut vähintään 4 kk
Verkko/sähköinen ajanvaraus
1. Mene osoitteeseen:
https://ajanvaraus.tyrnava.mediatri.fi/
2. Valitse:
(2.ROKOTUS)
3. Jatka ajanvaraukseen
4. Varaa sinulle sopiva aika rokotukselle
Ajanvaraus puhelimitse
1. Ajanvaraukset koronarokotuksiin numerosta 050 316 8798.
- Kuuntele tiedote ja toimi annetun ohjeen mukaan.
- Soita vain kerran, ja jää odottamaan takaisinsoittoa.
- Terveyskeskuksesta otetaan yhteyttä sitä mukaa kun
rokotusaikoja on saatavilla.
2. Soitamme takaisin muutaman arkipäivän kuluessa.
- Mikäli emme ole saaneet asiakkaaseen yhteyttä kahdesta
soittoyrityksestä huolimatta, asiakkaan tulee jättää uusi soittopyyntö
ajanvarausnumeroon.
3. Rokotepaikalle on hyvä ottaa mukaan henkilöllisyyden
varmentamista varten kelakortti tai vastaava henkilökortti.
Huomioitavaa rokotukselle saapuessasi, käytäthän
kasvomaskia rokotukselle saapuessa.:
Rokotukset annetaan neuvolassa, voit saapua suoraan
neuvolan aulaan rokotusajankohtana.
1. Huomioithan pukeutumisessa, että rokotuskohtana on olkavarren
yläosa.
2. Tule ajallesi täsmällisesti, jotta vältymme ruuhkalta.
3. Rokotuksen jälkeen tulee odottaa odotusaulassa vielä 15 minuuttia
mahdollisten rokotusreaktioiden varalta. Huomioithan turvavälin
odotusaulassa.
4. Rokotukselle ei saa tulla, jos on lieviäkään flunssaoireita.
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